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Zoals verwacht is inmiddels helder dat de implementatie van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) voor veel bedrijven en gemeenten een flinke klus blijkt te 

zijn (geweest). Burgers krijgen door de AVG een sterkere rechtspositie en kunnen er 

vanaf 25 mei aanstaande vanuit gaan dat zijn of haar gegevens correct zijn gestald en 

beschermd bij iedereen die deze gegevens in bezit heeft. Dus ook bij de gemeente 

Deurne.  

 
Vraag & antwoord 

 

1. Hoe ver is de gemeente met de implementatie van de AVG? 

Op woensdagavond 6 juni wordt een presentatie gegeven over dit onderwerp en 

de stand van zaken tijdens de informatieavond jaarrekening. Daarin komen onderstaande 

vragen ook aan bod. 

 

Voor de AVG zijn geregeld: 

- Nieuw privacybeleid is vastgesteld, ook specifiek voor het sociaal domein 

- Het register met verwerkingsactiviteiten (welke persoonsgegevens mogen in welk 

proces vanuit welke wettelijke taak gebruikt worden?) is opgesteld 

- Er zijn meerdere verwerkingsovereenkomsten afgesloten met externe partijen. Voor 

een aantal samenwerkingspartners is deze nog in de maak, dit wordt de komende 

weken afgerond 

- De rollen Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information 

Security Officer (CISO, informatiebeveiligingsadviseur) zijn ingevuld 

- Er zijn procedures opgesteld voor het melden van datalekken, inzageverzoek per-

soonsgegevens van inwoners en privacy impact analyse bij nieuwe taken 

- Er wordt gewerkt aan bewustwording bij medewerkers. 

 

Conclusie: Gemeente Deurne heeft de basis op orde voor de AVG.   
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2. De eerste stap van deze implementatie is volgens de Autoriteit Persoonsge-

gevens “bewustwording”. Heeft de implementatie van de AVG een cultuurom-

slag gerealiseerd binnen de gemeentelijke organisatie en waar blijkt dit uit? 

Deurne neemt haar medewerkers op verschillende manieren mee in de AVG: 

- Er is een werkgroep privacy en informatiebeveiliging opgericht. In deze werkgroep 

zitten medewerkers uit alle afdelingen van de organisatie. Zij zijn ‘ambassadeurs’ 

voor dit onderwerp en brengen kennis in vanuit hun afdeling, en informatie terug 

vanuit de werkgroep. 

- Communicatie over het onderwerp vindt intern plaats via Trefpunt, presentaties in 

B&W, MT, Teamleiders, Sociaal Domein, ontmoetingslunches en nieuwsflits. Dit is 

niet alleen bij de invoering, maar is continu aandacht voor.  

- Medewerkers weten de privacy officer te vinden wanneer het gaat om privacyvraag-

stukken.  

 

3. Is er tevens een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld? 

Ja, zie antwoord op vraag 1. Daarnaast wordt in Peelverband momenteel geworven voor 

2 FG’s die voor de samenwerkende gemeenten aan de slag gaan.  

 

4. De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft in de afgelopen peri-

ode verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het 

implementeren en borgen van de AVG. Heeft de gemeente Deurne hiervan ge-

bruik gemaakt? 

Het privacybeleid- en privacyreglement van de VNG zijn de basis voor het privacybeleid 

dat door de gemeente is opgesteld. Daarnaast gebruikt de gemeente ook de model ver-

werkingsovereenkomst van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD).  

 


